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وزارة القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر

ت -فاكس22609354/

شركة إس أم إس
 13شارع البرازيل الزمالك  -القاهرة
الرقم التأميني2706714 /
مدير الموارد البشرية/أ  .تامر احمد
ت01006624165 -01271239847/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
الشروط -:من الجنسين
 السن 40:18:سنة إجادة اللغة االنجليزية العمل  12 : 8ساعةالراتب 2000 :جنيه
 50سائق دفع رباعي
 مؤهل عالي  -متوسطالشروط :السن  45:18 :سنة
 خبرة  3:1سنة إجادة اللغة االنجليزيةالراتب  2200 :جنيه بدون إجادة اللغة
 4000لمن يجيد اللغة
 10راديو كونترولر  -مؤهل عالي -متوسط
الشروط :السن 40 :18 :سنة
 خبرة سنة أو اقل إجادة اللغة االنجليزيةالراتب 2200 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المزايا :يومان أجازة أسبوعية
 تأمين صحي واجتماعي زيادة سنوية  -ترقيات تأمين على الحياة توفير سكن  -مواصالتمناطق العمل
العاشر من رمضان  -العين السخنة
 6أكتوبر  -القاهرة  -الجيزة  -وسط البلد
المقابلة يوميا ً
من  4 : 10ماعدا الجمعة والسبت
سيكيوريتاس ايجيبت لألمن والحراسة
 537كورنيش المعادى -برج رويال
الدور الثاني
بجوار مستشفى النيل البدراوى
الرقم التأميني2121129 /
مدير الموارد البشرية /أ  .سامر سعادة
ت01000040951 -0100040949/
عدد
 60ضابط أمن إداري
الراتب  2000 : 1800 :جنيه
 6مراقب كاميرات
الرتب  3000 : 1900 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
 إجادة اللغة االنجليزية  -خبرة 10مشرف أمن
الشروط :السن  40 : 29 :سنة
 إجادة اللغة االنجليزيةالراتب :حسب المقابلة والخبرة
 35فرد أمن إداري  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 39 : 24 :سنة ال يشترط خبرة –  8ساعات عملالراتب 2000 :1800 :جنيه
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فندق سميراميس كونتيننتال  -القاهرة
كورنيش النيل – جاردن سيتي  -القاهرة
الرقم التأميني382905 /
مدير الموارد البشرية /أ  .سعيد بخيت
ت01003117009/
عدد
 30موظف أمن  1000 -جنيه
 8موظف استقبال  1750 -جنيه
 10مشرف غرف  -مؤهل متوسط
 من الجنسينالراتب  :حسب المقابلة
 8مندوب مبيعات  1350 -جنيه
الشروط 8 -:ساعات عمل
 السن 25 :21 :سنة إجادة اللغة االنجليزيةالمزايا :الراتب  - % 12 +وجبة يومية
 تأمين اجتماعي  -صحيالكتروستار للصناعات الهندسية
 6أكتوبر  -المنطقة الصناعية األولى
قطعة 267-266
الرقم التأميني1183319 /
مدير الموارد البشرية/أ  .محمد توفيق على
ت01065509149 -38201878 /
عدد
 2مدير إنتاج
 15مهندس إنتاج
 2مهندس تخطيط
الشروط -:بكالوريوس هندسة
 50مراقب جودة
 بكالوريوس تعليم صناعي 5فني صيانة ميكانيكا  -دبلوم صنايع
 50فني تبريد  -دبلوم تبريد وتكييف
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 350عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 150فرد أمن  -مؤهل متوسط
 150عامل نظافة  -من الجنسين
الشروط العامة - :يفضل سكان األقاليم
 يوجد سكن للمغتربينالراتب 2000 :جنيه وحسب الخبرة
كونتراك إلدارة الخدمات
 216شارع  28منطقة الشويفات
التجمع الخامس
الرقم التأميني02235818 /
ت01275237699/
المدير المسئول  /هاني كمال علي
عدد
 200فرد أمن  -مؤهل متوسط
 يجيد القراءة والكتابةالراتب 2200:1650 :جنيه
 200عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب 1900:1350 :جنيه
 20مساعد فني  1800:1600 -جنيه
 15فني  2500:2200 -جنيه
المزايا - :يوجد تأمين صحي واجتماعي
 تأمين علي الحياةشركة وان تريدينج لالستيراد والتوزيع
بيع تليفون محمول  +شحن الكتروني
 9شارع عبد العزيز سليم من شارع الثورة
– الدقي – الجيزة
الرقم التأميني2897550 /
ت37488150-37488149/
المدير المسئول  /محمد احمد ادريس
عدد
 5مدير منطقة  -مؤهل عالي
 خبرة  7سنوات  3500 -جنيهWWW.MANPOWER.GOV.EG
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عمولة  -السن 45:35 :سنة
 100مندوب مبيعات تليفون محمول
 100مندوب مبيعات شحن
الكتروني وتحصيل فواتير -
الشروط  -:مؤهل متوسط  -خبرة سنه
 السن 35:23 :سنةالراتب 1500 :جنيه  +عمولة
 10مشرف بيع  -مؤهل عالي -
فوق المتوسط  -خبرة  5سنوات
 الراتب 2000 :جنيه +عمولة السن  35:23 :سنةالمزايا  :توفير تأمين صحي واجتماعي

الشركة المصرية األوروبية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسنين هيكل
عباس العقاد  -مدينة نصر
أمام بنك مصر وبنك عوده
ت01222501250-01015100520/
01113714156-01023330824
مدير الموارد البشرية/أ .عبد هللا
Abdallahmuhamed00@gmail.com

عدد
 5فرد أمن للعمل ببرج سكني بالمعادي
  8ساعات عمل  4 -أيام راحةالراتب  1700:جنيه
 5فرد أمن للعمل بمصر الجديدة ومدينة
نصر –  6أيام راحة –  1500جنيه
 5فرد أمن  +سكن  1700 -جنيه
 5سيدات تفتيش  1200 -جنيه
 عمل  6ساعات 5مراقب كاميرات  -خبرة
 عمل  8ساعات  1750 -جنيه 5فرد أمن صناعي  -خبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 عمل  8ساعات 1850 -جنيهالشروط -:للعمل بمول بدائري المعادي
  4أيام راحة 5فرد أمن للعمل بالزمالك  -خبرة
 10أيام راحة  1750 -جنيه
 5فرد أمن للعمل بمستشفى بالدقي
الراتب 1600 :جنيه
 5فرد أمن للعمل بالدقي 4 -أيام راحة
الراتب 1400 :جنيه
 5فرد أمن للعمل بالسالم والحرفيين
وموقف العاشر  1500 -جنيه
 5فرد أمن للعمل بمساكن شيراتون
الراتب  1500 :جنيه
 5فرد أمن للعمل بمدخل أبو رواش
جوار كارفور  -توفير سكن
 5فرد أمن للعمل بقليوب
 5فرد أمن باإلسكندرية  1600-جنيه
 5فرد أمن للعمل بالعامرية باإلسكندرية
الراتب 1700 :جنيه
المزايا 4 :أيام راحة
 5فرد أمن للعمل بمبنى إداري بالدقي
 خبرة  1750 -جنيه 5فرد أمن للعمل بأرض الجولف – خبرة
الراتب 1650:جنيه
 5فرد أمن للعمل بشارع األزهر
  5أيام راحة  1500 -جنيه 5فرد أمن للعمل بالعاشر من رمضان
 توفير وجبات  -سكن  1500 -جنيه 5فرد أمن للعمل بسفارة باإلسكندرية
 خبرة  8 -ساعات عمل 1650 -جنيهالمزايا :راحة  6أيام
الشروط العامة :السن  45 : 22سنة
المؤهل ال يقل عن متوسط
المزايا العامة :تأمين صحي  -اجتماعي
 مكافآت وحوافز  -فرص للترقي 5مشرف أمن للعمل بسفارات  -خبرة
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 لغة  8 -أيام راحةالراتب 3000 : 2500 :جنيه
 5مشرف أمن للعمل بمواقع الشركة
لراتب :يبدأ  2000جنيه
ويحدد حسب موقع العمل
 10فرد أمن صناعي  -خبرة سنتين
الراتب 1850 :جنيه
 10مراقب كاميرا – خبرة
 عمل  8ساعات  1750 -جنيه 25فرد أمن إداري  1700 -جنيه
الشروط :العمل بمول بالمعادي
 25فرد أمن إداري  -للعمل ب 6أكتوبر
الراتب 1900 :جنيه
 25فرد أمن إداري العمل بالدقي
  6يوم راحة  1750 -جنيه 25فرد أمن إداري للعمل بالعاشر من
رمضان  6 -أيام راحة  2 -وجبة
الشروط العامة :السن 45 : 22 :سنة
المؤهل :ال يقل عن متوسط
 35ويتر  1700 -جنيه  500 +بدل
انتقال  +وجبة
 35مساعد شيف  -خبرة
الراتب 2000 :جنيه  500 +بدل انتقال
الشروط :العمل بمطاعم بالرحاب
 من الجنسين السن 30 : 18 :سنة مؤهل متوسط – إعدادية 5عالقات عامة  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 30 : 25 :سنةالراتب 2500 :جنيه  500 +بدل انتقال
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
مكافآت وحوافز  -فرص للترقي
مديرية القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

بالقاهرة
مجمع التحرير الدور الثالث ميدان التحرير
ت79457207940448/
منطقة قوى عاملة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -بدر
مدينة بدر  -الحي األول  -إسكان أطلس
مجاورة  3أمام مبنى الجهاز
الشركة العربية
للمشروبات واألغذية
المنطقة الصناعية الثالثة  -مدينة بدر
الرقم التأميني1282046 /
مدير الموارد البشرية/أ .أسامة فكرى شحاتة
ت01000438547/
عدد
 2فني معمل علوم  -مؤهل عالي
 السن 25 : 40 :سنةالراتب  2300 : 2000 :جنيه
 10عامل إنتاج  -من الجنسين
الراتب  1500 : 1200 :جنيه
 2فني ميكانيكا
 2فني كهرباء
الشروط -:مؤهل متوسط  -خبرة سنتين
 السن 35 : 20 :سنةالراتب 2000 : 1800 :جنيه
عدد ساعات العمل 8 :ساعات
(من  7صباحا ً  3 :مساءاً )
العربية للصناعات المتكاملة
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المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة بدر
الرقم التأميني1503118/
مدير الموارد البشرية /أ .كريم عاطف
ت01095685793/
عدد
 5مهندس إنتاج
 5مهندس كهرباء
 5مهندس ميكانيكا  -بكالوريوس هندسة
 10مشرف إنتاج
 10مندوبين
 10محاسب  -بكالوريوس تجارة
 10أمين مخزن  -بكالوريوس تجارة
الشروط :السن 25 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل  -مصر الجديدة
 5حارة الفرن المتفرع من شارع هارون
ت26339194 /
سمايلز جريل
 75شارع أبو بكر الصديق  -ميدان سفير
الرقم التأميني903862 /
مدير الموارد البشرية /أ .عماد أنور داود
عدد
 40عامل بالمطعم  -الراتب  1700 :جنيه
 10عامل إنتاج  -الراتب  1950 :جنيه
 10ويتر  -الراتب 2000 :جنيه
 10باريستا  -الراتب 2000 :جنيه
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
 خبرة  6شهور 20مندوب توصيل
الراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -المعادي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 1شارع  - 106المعادي
ت25251175 /
مكتب تشغيل  -المعادي
 12شارع  106المعادي
ت25281707 /
استوديو كرياتيف
الظاهر  -السكاكين
مدير الموارد البشرية /أ .مايكل فاروق
ت01119787986/
عدد
 50مندوب مبيعات
الراتب 2000 -1800 :جنيه
 10مندوب مشتريات
الراتب 1600: 1400 -:جنيه
الشروط :من الجنسين  -مؤهل عالي
 متوسط  -السن 35 : 20سنة 2عامل نظافة
الراتب 1400 : 1200 :جنيه
المزايا- :عمولة  -بدالت أخرى
 انتقاالتمستشفى الدكتور /عثمان
المعادي
 16شارع  107حدائق المعادي
الرقم التأميني443270 /
مدير الموارد البشرية /أ .سارة محمد
عدد
 1طباخ  -بكالوريوس سياحة وفنادق
 السن  45 : 30 :سنةالراتب 2000 : 1500 :جنيه
 1مساعد طباخ  -مؤهل متوسط مناسب
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 السن 40 : 25 :سنةالراتب  1500 : 1000 :جنيه
الشروط العامة - :خبرة  5 : 3سنوات
 4خدمات معاونة  -مؤهل متوسط -إعدادية
 السن 35 : 20 :سنةالراتب :حسب المقابلة
سانشى جابات
لألدوات الكهربائية
\
 1ميدان األوبرا  -القاهرة
الرقم التأميني2577635 /
مدير الموارد البشرية /أ .وليد عطية عطوة
عدد
 10مهندس كهرباء
 10مهندس اتصاالت
الشروط - :بكالوريوس هندسة
 من الجنسين 100مندوب مبيعات داخلية
 200مندوب مبيعات خارجية
 100كهربائي  -مؤهل عالي  -متوسط
الشروط  :السن  30 : 24 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
 +بدالت أخرى
منطقة قوى عاملة  -المطرية
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -المطرية
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مدارس الفجر الجديدة
 19شارع اللواء اإلسالمي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

من شارع الترولي  -المطرية
الرقم التأميني430999 /
مدير الموارد البشرية/أ .حسام على
ت25077749/
عدد
 1عاملة نظافة  -السن 30 : 20 :سنة
الراتب :حسب المقابلة

مديرية القوى العاملة
باإلسكندرية
 4شارع المتحف الروماني باإلسكندرية
ت03/4869263 -03/4836023 /
اإلدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية
شركة سامح
للمواد الغذائية
المنطقة الصناعية الثالثة
7أ بلوك 17
ت03/4836023 /
عدد
 25عامل إنتاج – متوسط  -بدون
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة كير سرفيس
عمارة (و) أبراج مصر  -للتعمير  -المنتزه
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 150ضابط أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
الراتب  :حسب الكفاءة
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فتح هللا جملة ماركت
 6أبراج الشيراتون – المنتزه
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 5سائق  -رخصة ثانية
 3جزار
 4خدمات عامة
الراتب  :حسب المقابلة
كيرسيرفيس للخدمات األمنية
عمارة األوقاف  -أمام بنك القاهرة
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 100ضابط امن
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة يونيتد العالمية ألجهزة المنزلية
شارع خميس متفرع من شارع مصطفي
كامل – سموحة – اإلسكندرية
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 30مندوب مبيعات
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة افياب ايجيبت لصناعة الصابون
المنطقة الصناعية الرابعة  -برج العرب
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 5عامل إنتاج
الراتب  :حسب الكفاءة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشركة المصرية للصناعة سوجيك
المنطقة الصناعية األولي  -االسكندرية
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 5عامل
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة الشرق األوسط للكيماويات
 121شارع جالل الدسوقي -وابور المياه
اإلسكندرية
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 10مندوب مبيعات
 10مندوب تليفون
 5سائق
الراتب  :حسب الكفاءة
الشركة العالمية
لتصنيع األواني
المنطقة  3بجوار شركة الصقر لألغذية
االسكندرية
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 1فني كهرباء سيارات
 1فني ميكانيكا تركيبات
 3فني حداد
 1فني ميكانيكا ديزل
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة الجرس للتوابل واإلعشاب
المنطقة الصناعية الثالثة  -اإلسكندرية
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ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 4عامل إنتاج
 1عامل مخازن
 2سائق رخصة أولي
 1سائق رخصة ثانية
 1سائق رخصة ثالثة

مديرية القوى العاملة
ببورسعيد
حي الضواحي  -شارع العبور
بجوار مدرسة حافظ إبراهيم
بمنطقة بنك اإلسكان
ت066/3735627 /
مكتب تشغيل – الشرق
شارع الجمهورية وعبد السالم عارف
معامل ميترا
شارع اوجينا الجيش  -برج اليسقى
بورسعيد
مدير الموارد البشرية/أ .أسماء فوزي
ت01289827138 /
عدد
 2كيميائي  -بكالوريوس علوم
 1عامل خدمات  -مؤهل متوسط  -إعدادية
الشروط - :السن40 : 20 :سنة
 من الجنسينالراتب  :حسب المقابلة
كريستينا
للمالبس الجاهزة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شارع صالح سالم والثالثيني  -بورسعيد
مدير الموارد البشرية /أ .حسين الرجوى
ت01000167664/
عدد
 5بائع  -مؤهل عالي  -متوسط
الشروط :السن 35 : 17 :سنة
الراتب 1200 :جنيه  +العمولة
معمل البرج
شارع الجيش وأوجينا  -برج اوجينا
مدير الموارد البشرية /أ .محمد صالح الدين
ت01099970694 - 01272944452/
عدد
 1عامل نظافة
 1عامل خدمات
الشروط  :مؤهل متوسط  -إعدادية
السن  40 : 20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
ملحوظة  :مواعيد العمل من  11 :3مساءاً
الشرق األوسط
للمالبس الجاهزة
شارع اإليمان  -ارض الجولف
الرقم التأميني1624997/
مدير الموارد البشرية /أ .محمود إبراهيم
ت3735994/
عدد
 150عامل حياكة
الشروط  :جميع المؤهالت
 السن  35 : 18 :سنةالراتب  1500 :جنية
مكتب تشغيل – الضواحى
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شارع على بن أبى طالب  -منخفض
التكاليف عمارة رقم  7ا
مصنع الزيتون للمالبس الجاهزة
منطقة الصناعات الخفية  -شمال بورتكس
قطعة رقم 19
الرقم التأمينى2216540 /
مدير الموارد البشرية /أ .عبدة السيد محمد
ت3738068 /
عدد
 2مكوجى
 5خياط – من الجنسين
الشروط :مؤهل متوسط – خبرة سنتان
الراتب :حسب المقابلة
شركة تصنيع كوكاكوال
المنطقة الصناعية بالفايوطى
ارض الغزل والنسيج
مدير الموارد البشرية /أ .عاطف احمد حمدى
ت01270630808 /
عدد
 5سائق  -درجة ثانية  -مؤهل متوسط
الشروط :السن  35 :سنة
الراتب  1500 :جنيه
مكتب تشغيل  -المناخ
شارع عمر بن الخطاب  -الطاقة الشمسية
عمارة رقم (  ) 5شقة () 4
ت066/3635133 /
معسكر بورسعيد الدولي للكشافة
طرح البحر
الرقم التأمينى497336 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية /أ .اشرف رشاد احمد
ت01228495716 /
عدد
 1مشرف مطبخ
 1عامل مخازن
 1فرد أمن
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
الشركة المصرية
الستيراد وتجارة الورق
شارع الجهاد  -برج الجمارك  -خان الخليلي
بورسعيد
الرقم التأميني35509 /
مدير الموارد البشرية /أ .رؤؤف بخيت
ت01289022025 /
عدد
 15خدمات تسويق
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين السن 35 : 23 :سنة خبرة سنتانالراتب  2000 :جنيه  +عمولة
مكتب تشغيل  -الزهور
شارع عمر بن عبد العزيز -عمارة ()20
شقة ()1
ت066/ 635132 /
قرية الفيروز
شارع زغلول
الرقم التأمينى2435430 /
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مدير الموارد البشرية /أ .عال ء الدين عادل
عدد
 6عامل خدمة غرف
 3مساعد مضيف
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن  30 : 25 :سنةالراتب -:حسب المقابلة
 اإللمام باللغة االنجليزيةمكتب تشغيل  -بور فؤاد
بور فؤاد  -مساكن الحزب الوطني
عمارة رقم  13شقة 11
ت066/3424049/
شركة تريد مار للخدمات البحرية
شارع  15سبتمبر والجزائر
 برج الحسن  -شقة 5الرقم التأميني2452372 /
مدير الموارد البشرية /أ .احمد على الخولى
ت3428156 /
عدد
 3مدير صيانة
 3مهندس كهرباء
 3مهندس ميكانيكا
الشروط :مؤهل عالي  -خبرة  3سنوات
 السن  35:25 :سنة 27مشغل كرين ورصف
 66مشغل R.T.G
 60مشغل إمبيتى وريتش
 165سائق شاحنة
 4مشرف عمليات سفينة
 45كاتب عمليات سفينة
 4مشرف رباط حاويات ( الش )
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 4موظف صحة وسالمة مهنية
 3مشغل فورك ليفت
 4مراقب بوابة
 4مراقب حاويات
 6فني كهرباء
 6فني ميكانيكا
 3فني محركات ديزل
 3لحام
 3فني إطارات
 3أمين مخازن
الشروط :السن 35 : 25 :سنة
 مؤهل متوسط  -خبرةالراتب :حسب الخبرة والمقابلة

مديرية القوى العاملة
بالجيزة
 80شارع صالح سالم  -الجيزة
ت3 / 5722792- 3/ 5721099 /

صحاري
لتصنيع المالبس الجاهزة
 84شارع النيل األبيض برج مكة
الرقم التأميني 848735 /
المدير المسئول /معتزة محمد جالل
عدد
 30عاملة حياكة سنجر
السن  40:18 :سنة
الراتب  :حسب الخبرة
المؤسسة المصرية للتمويل
 10شارع لطفي حسونة
الدقي – الجيزة
الرقم التأميني 2593194 /
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ت33775040 – 33356782 /
المدير المسئول  /منصور احمد محمد
عدد
 10أمين خزينة – بكالوريوس تجارة
الراتب 1150 :جنيه
 1مدير فرع – خبرة  5سنوات
الراتب 3300 :جنيه
 15مسئول ائتمان –  1250جنيه
 1مسئول نظم ومعلومات
الراتب 1250 :جنيه
 10موظف إداري –  1250جنيه
الشروط  :مؤهل عالي مناسب
 3مراجع – ليسانس حقوق
الراتب 1350 :جنيه
 1معاون خدمات – مؤهل متوسط
الراتب 1000 :جنيه
اكوا كيارا ايجيبت
تصنيع أجهزة معالجة المياه
مدينة  6أكتوبر المنطقة الصناعية
قطعة رقم  2مجمع سي سب سي
الرقم التأميني2666908 /
ت01222331153 /
مدير الموارد البشرية/أ.إبراهيم كامل
عدد
 20فني تجميع  -مؤهل عالي
 فوق متوسط –  1500جنيه 30عامل إنتاج –  1300جنيه
 5سائق –  1700جنيه
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
 وردياتالدولية للكهرباء والبالستيك
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

تصنيع بالستيك وأجهزة منزلية
مدينة  6أكتوبر  -المنطقة الصناعة
رقم  4قطعة رقم 71
الرقم التأميني01196959 /
ت01226528258 /
عدد
 10تجميع أجهزة منزليه
 5عامل مخزن
الشروط :مؤهل متوسط – بدون
 3فني صيانة
 5عامل إنتاج
الشروط  -:مؤهل متوسط
 يفضل من سكان أكتوبرالراتب  1200 :جنيه
اس ايه ويرنج سيستم مصر
لصناعة ضفائر كهرباء السيارات
مدينة  6أكتوبر  -المنطقة الصناعية
السادسة
قطعة رقم 55-54-53
الرقم التأميني2281428 /
ت066/3798000-01002666394/
عدد
 100مهندس  -بكالوريوس هندسة
جميع التخصصات
 100موظف إداري  -مؤهل عالي
الراتب 2860 :جنيه أساسي
 550 +حوافز وبدل متغير
 1500مشغل إنتاج  -مؤهل عالي
 متوسط  1638 -جنيه أساسي 550 +حوافز وبدل متغير
الشروط  :من الجنسين
شركة عمال مصر للمقاوالت العامة
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مدينة  6أكتوبر المنطقة
قطعة رقم  4الحي الخامس المحور المركزي
الرقم التأميني2722510 /
ت236860854-01100922461/
مدير الموارد البشرية/أ.هيثم حسين
عدد
 20موظف إداري
 50مندوب مبيعات
الشروط  :مؤهل عالي
 50عامل برادة
 500عامل لحام
الشروط  :جميع المؤهالت
الراتب  :حسب الخبرة
 100عامل إنتاج –  2250جنيه
 100فني إنتاج –  2010جنيه
 150عامل نظافة –  1750جنيه
 50خراط
 40لحام
 40خراطين  -برادين
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب الخبرة
شركة النيل للمالبس
إدارة البيع 4:شارع ويصا واصف
متفرع من شارع النيل – جيزة
ت35737515 -35737062 /
المصنع :البدرشين  -جيزة
طريق أسيوط السريع
ت38028062 -38029738/
عدد
 10مهندس  -بكالوريوس هندسة -
فنون تطبيقية  -اقتصاد منزلي
الراتب 2500:1500 :جنيه
 50مراقب جودة  -مؤهل عالي
متوسط  1400:1100 -جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 500عامل حياكة  -مؤهل متوسط
إعدادية  -يقرا ويكتب
الراتب 1800:1050 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -البدرشين
 1شارع محي الدين  -منزل إبراهيم جندى
مدينة البدرشين
ت38020823/
مكتب تشغيل – البدرشين
 1شارع محى الدين -منزل إبراهيم جندي
مدينة البدرشين
ت38020823 /
شركة النيل للصناعات النسيجية
كفر حكيم  -الجيزة
الرقم التأميني20170306 /
ت01127770005 /
مدير الموارد البشرية/أ.محمد سعيد
عدد
 45عامل نسيج
 45عامل مصبغة
 35عامل مطبعة
 150عاملة حياكة
 50عامل جودة – من الجنسين
الشروط  :مؤهل متوسط – بدون
الراتب  :حسب الخبرة
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729- 013/3224543 /
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إدارة بحوث العمالة بالمديرية
مدرسة عمرو الفاتح الخاصة
شبرا الخيمة – مساكن الضباط
الرقم التأميني929966 /
مدير الموارد البشرية/أ.عبد الروؤف عبد هللا
عدد
 7مدرس لغة عربية
 4مدرس تربية دينية
 5مدرس رياضيات
 2مدرس علوم
 2مدرس دراسات اجتماعية
 8مدرس لغة انجليزية
 1مدرس لغة فرنسية
 5مدرس رياض أطفال
 2مدرس حاسب إلى
 2مدرس تربية فنية
 2مدرس اقتصاد منزلي
 2مدرس تربية موسيقية
 1مدرس تربية زراعية
الشروط  :مؤهل مناسب
 2مدرس تربية رياضية
 2محفظ قرأن
 2مدرس خط عربي  -من الجنسين
الشروط  :مؤهل مناسب
 2موظف إدارى  -بكالوريوس تجارة
 محاسبة 1أخصائي اجتماعي
 1أمينة مكتبة
 1خفير
 4عاملة نظافة  -يجيد القراءة والكتابة
الراتب :حسب المقابلة  -خبرة
 10موجهة متقاعد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

لكل المراحل والمواد الدراسية
 10مدرسة أولى في كل المواد الدراسية
مديرية القوى العاملة
بالدقهلية
مبنى المحافظة – الدور الرابع  -الدقهلية
ت050/2313708 /
منطقة قوى عاملة  -المنصورة
شارع الجمهورية
ت050/2316382 /
مكتب تشغيل  -جمصة
جمصة
شركة سيناكوال
المنطقة الصناعية – جمصة
الرقم التأمينى2520600 /
مدير الموارد البشرية /أ .فكرى محمد
ت0502308255 /
عدد
 10كيميائي بكالوريوس علوم – زراعة
 كيمياء 5مهندس كهرباء  -بكالوريوس هندسة
الشروط :السن حتى  30سنة
الراتب  1600جنيه  +حافز إنتاج
 10فني تشغيل  -مؤهل متوسط
الراتب  1200جنية
 20عامل تعبئة
 5سائق كالرك  -رخصة معدات
الشروط :السن  30سنة
الراتب  1000 :جنيه  +حافز إنتاج
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المصرية لمستحضرات التجميل ECC
المنصورة – جمصة
المنطقة الصناعية األولى
قطعة  47بلوك H
الرقم التأميني2748191 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد احمد
ت01062151525-0502770630/
عدد
 3كيميائي  -بكالوريوس علوم
 السن  25-22سنة 7عامل تعبئة  -مؤهل متوسط
السن  22-20سنة
الراتب :حسب الخبرة
مصنع الفجر للبالستيك
جمصة  -المنطقة الصناعية
المرحلة الثانية  -الدقهلية
الرقم التأميني2501156 /
مدير الموارد البشرية /أ .احمد لطفى
ت01005400309/
عدد
 8فني مقص – من الجنسين
 1فني ماكينة
 1فني مطبعة
الشروط  :مؤهل متوسط
 2عامل
الشروط العامة :السن :حتى  40 :سنة
الراتب  1500-1200 :جنيه
المنصورة تكس للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية األولى – جمصة
قطعة  - 34بلوك A
الرقم التأميني2490790 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية /أ .احمد محمد الجزار
ت01000026784 /
عدد
 2مشرف
الشروط :مؤهل عالي  -السن  25 :18سنة
 خبرة سنتانالراتب  2200 :جنيه
 50خياط  -السن  35:15سنة
الراتب  1756 :جنيه
 5عامل مكواة  -السن  25:18سنة
الراتب  1300 :جنيه
 10عامل  -السن  35 :25سنة
الراتب  1400 :جنيه
الشروط العامة :مؤهل مناسب
مديرية القوى العاملة
بالمنوفية
 1شارع عاصم حما  -برج أل مصيلحى
عمارة الغاز – البر الشرقي
أمام كوبري مبارك  -شبين الكوم
ت048/ 2221673 – 2221522 /
048/2222283 /
منطقة قوى عاملة  -منوف
شقة  104عمارة الدجوى  -منوف
ت3674197 /
مكتب تشغيل  -الباجور
الوحدة المحلية – الباجور
المساكن الشعبية الجديدة
ت3884083 /
مصنع الفرسان للمالبس الجاهزة
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الوحدة المحلية – الباجور
المساكن الشعبية الجديدة
الرقم التأميني490675 /
ت3884083 /
عدد
 3مشرف إنتاج – مؤهل عالي
 15عامل أوفر
 15عامل سنجر
 15عامل اورليه
الشروط :مؤهل متوسط  -من الجنسين

مكتب تشغيل  -السادات
شقة  109أعلى السوق التجاري
المنطقة السكنية األولى
ت2607405 /
الشركة المتحدة لصناعة
الورق والكرتون
المنطقة الخامسة
ت2607405 /
الرقم التأميني2787370 /
ت0482618019/
عدد
 1مشغل  psتحضيرات –  2500جنيه
 1فني كهرباء  2000 -جنيه
 1فني أجهزة تحكم  2000 -جنيه
 1مشرف كهرباء  3500 -جنيه
 1فني أول كهرباء  3000 -جنيه
 1مشغل مقص  -خبرة  5سنوات
الراتب 2000 :جنيه
 1مساعد مشغل إنتاج –  1600جنيه
 1فني سالمة وصحة – خبرة  3سنوات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الراتب 2500 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 1أمين مخازن – بكالوريوس تجارة
الراتب 1800 :جنيه – خبرة  3سنوات
 1مهندس إنتاج  -بكالوريوس علوم
هندسة ميكانيكا  -خبرة  3سنوات
الراتب 4000 :جنيه
الشروط  :خبرة سنتان  -يجيد اللغة االنجليزية
المزايا - :األجر  -تأمينات  -وجبه
 توفير مواصالتمديرية القوى العاملة
بالبحيرة
شارع عبد السالم الشاذلي
مجمع المصالح الحكومية
ت 045/3317593 /
إدارة بحوث العمالة
شركة مصر لتأمينات الحياة
شارع التحرير أمام مسجد الجوهرى
المحمودية
عدد
 20وسيط تأمين  -مؤهل عالي
 فوق متوسط  -السن 30:25 :سنةالراتب 2350 :جنية
جمعية المبادرة
شارع الثورة  -المحمودية
ت0452490320 /
عدد
 2وسيط تامين
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الشروط :مؤهل عالي – السن حتى 35سنة
الراتب  1000 :جنيه

مديرية القوى العاملة
بالمنيا
شارع سعد زغلول  -برج السالم
بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  -المنيا
ت086/2364359 /
منطقة قوى عاملة  -جنوب
خلف محكمة ملوي
ت086/2632074 /
مكتب تشغيل -ملوي
المساكن الشعبية – ملوي
ت086 /2632726/
هيومان ديفيلوبمنت
لتطوير الموارد البشرية والخدمات االمنية
ملوى  -شارع  26يوليو
شرق جامع الجسطينى
الرقم التأميني2625789 /
مدير الموارد البشرية/أ  .محمد حسن حسين
ت01151807141 - 01012131622/
عدد
 10مراقب كاميرات  -مؤهل عالي
 حاسبات ومعلومات السن 40:25 :سنة خبرة في الكمبيوترالراتب 2100 :جنيه
 5مدير مواقع
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشروط :مؤهل عالي  -خبرة  7سنوات
 365فرد أمن
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
 السن  45:18سنةالراتب 2500:2000 :جنيه خبرة سنتان
 10مشرف  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن  45: 22سنةالراتب 2500 :جنية
المزايا :سكن للمغتربين  -انتقاالت داخلية
 تأمينات اجتماعية  -زيادة سنوية حوافز  -العمل ورديات بأجر إضافي راحة  7-4أيام في الشهراألوراق المطلوبة  :صورة البطاقة 4 -
صور شخصية  -شهادة الميالد  -المؤهل
الدراسي  -الموقف من التجنيد  -كعب
عمل  -فيش جنائي
مكتب تشغيل المنيا
مجمع المصالح الحكومية – المنيا
ت086 /2362017 /
النجم الساطع لصناعة الغزل والنسيج
الرقم التأميني2739436 /
مدير الموارد البشرية/أ .انور عطا
ت01025225224 /
عدد
 5مندوب بيع  -مؤهل عالى
 2تلى سيلز – مؤهل عالى
الشروط السن 23 : 22 :سنة
 35مندوب تروسيكل  -مؤهل متوسط
المزايا :رعاية صحية  -تأمين اجتماعي
 تكافل إجتماعيالراتب 2200 :جنية
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مكتب تشغيل  -سمالوط
المساكن الشعبية سمالوط
ت7710444 /
مصنع الفارس لألدوات الصحية
الصليبة  -سمالوط  -المنيا
مدير الموارد البشرية /أ  .سمير محمد عبده
ت .مكتب التشغيل7710444/
عدد
عدد
 10عامل  -من الجنسين 40:18 -سنة
الراتب  :حسب الخبرة
مديرية القوى العاملة
بسوهاج
طريق سوهاج  -أسيوط
ت 093/2351993 - 2322170 /
فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة فى
دائرة عمل مديرية القوى العاملة
والهجرة بمحافظة سوهاج
عدد
 1عامل لمقهى باسم عبد الحميد محمد
 1بائع لمطعم عيسى مختار -شارع
بورسعيد
 1خراط لمخبز بلدى
الرقم التأميني2644965 /
للحصول على البيانات التفصيلية
وعناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

إدارة بحوث العمالة
شركة جينيرال
ألعمال النظافة والتوريدات
سوهاج
مدير الموارد البشرية :ا .عادل صالح
ت .مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 20عامل نظافة  -مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
شركة أمان مصر للخدمات المتكاملة
شارع عبد الحليم محمود من شارع
الجمهورية
مدير الموارد البشرية/أ .انور محمود
ت01211153772/
عدد
 85فرد أمن  -جميع المؤهالت
الشروط :السن حتى  50سنة
 العمل بالقاهرةالمزايا :وجبة  -سكن للمغتربين
الراتب 1800 :جنيه
 50عامل نظافة
الراتب حسب المقابلة
شركة مصر لتأمين الحياة
سوهاج  -أعلى شركة بنزايون
بجوار مسجد المعارف باللة
مدير الموارد البشرية /ا .حمدى خليل
ت01000569190 /
عدد
 100أخصائي تسويق  -مؤهل عالي
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 فوق المتوسط  -من الجنسين السن  35:20 :سنةالراتب  3000جنيه  +عمولة
فاشون ديزايين كيدز FDK
شارع  15أمام جزارة قاصد كريم
أسفل معمل البرج
مدير الموارد البشرية /أ .محمد مختار محمد
ت01140786666/
عدد
 40فني خياطة
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
الراتب :حسب المقابلة  -عمولة  -وجبة
 مواعيد العمل من  5 : 9مساءاًمكتب تشغيل  -المنشأة
شارع فرج  -مركز المنشأة
ت093 /2400458 /
محل بقالة
مركز المنشأة
الرقم التأميني2946839 /
مدير الموارد البشرية/أ  .محمد عز الدين
ت .مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 100مندوب مبيعات  -مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة  +عمولة
شركة تيلكوم لالتصاالت
شارع الجمهورية البلينا
ت مكتب التشغيل 093 /2400458 /
عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 1أخصائي حاسب آلي
الشروط -:بكالوريوس نظم ومعلومات
 السن 30 :سنةالراتب  1400 :جنيه
شركة فودافون
المنشية شارع 5
الرقم التأميني2199827 /
مدير الموارد البشرية /أ  .ياسر الزهار
ت مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 1موظف خدمة عمالء
الشروط :مؤهل متوسط  35 -سنة
الراتب  1200 :جنيه
مكتب مقاوالت
شارع الحرية بارك
الرقم التأميني21394045/
مدير الموارد البشرية/أ .حمادة جابر
ت .مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 1مهندس  -بكالوريوس هندسة
الراتب 1200 :جنيه
صيدلية أيمن سمير عبد المسيح
شارع عمرو بن العاص
الرقم التأميني2487569 /
مدير الموارد البشرية/أ .أيمن سمير
ت .مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 1محاسب – مؤهل عالي
الراتب  :حسب المقابلة
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مكتب مقاوالت
مركز المنشأة
الرقم التأميني16823288 /
مدير الموارد البشرية/أ  .احمد الطيب
ت مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 1مهندس  -بكالوريوس هندسة
الراتب 1200 :جنيه
مؤسسة تجار مصر
لتنمية الصعيد
الرقم التأميني31886689 /
مدير الموارد البشرية/أ  .السيد الشهيد السيد
ت مكتب التشغيل093 /2400458 /
عدد
 1مدير مسئول  -مؤهل متوسط  -خبرة
الراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة شمال  -بطهطا
شارع السوق البرانى  -مركز طهطا
ت093 /4770455 /
مكتب تشغيل  -طهطا
شارع المستشفى -مركز طهطا
ت093 /4778509 /
المصرية
لصناعة األعالف
المنطقة الصناعية  -غرب طهطا
الرقم التأمينى2348452 /
مدير الموارد البشرية/أ .عبد العاطى صادق
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

ت .مكتب التشغيل093 /4778509 /
عدد
 1مدير إنتاج  -بكالوريوس زراعة
 1فني صيانة
 1كهربائي معدات
 1براد
الشروط :السن 35 : 20 :سنة  -خبرة
سنتان على األقل  -الراتب 1300 :جنيه
مكتب مقاوالت  -مركز المنشأة
الرقم التأميني12725091 /
مدير الموارد البشرية /أ  .صادق وقيم منسى
ت .مكتب التشغيل 093/4800401 /
عدد
 1مهندس – بكالوريوس هندسة
الراتب  1200 :جنيه

مكتب تشغيل  -البلينا
شارع الشهيد محمد الطبيلى -مركز البلينا
مركز البلينا
ت093 /4800401 /
شركة تنمية الخدمات
لمشروعات متناهية الصغر
برديس بجوار مدرسة برديس اإلعدادية
الرقم التأميني2343590 /
ت .مكتب التشغيل093/4800401/
عدد
 1مسئول تمويل  -الراتب  :حسب المقابلة
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مديرية القوى العاملة
بالوادي الجديد
شارع الدكتور احمد فخري
طريق الداخلة( الخارجة)
ت092/7920322 /
مكتب تشغيل  -الخارجة
طريق الداخلة  -بالخارجة
شارع عبد المنعم رياض
ت092/7920377 /
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1

الراتب 1000 :جنيه
سباك  -خبرة سنة  1400 -جنيه
فندق الزهور
حي الزهور  -شارع الزهور  -الخارجة
ت0922936666 /
المدير المسئول /خالد أنور محمد

عدد
 2موظف استقبال – مؤهل عالي
 2خدمات معاونه
الراتب  1000 :جنيه

فندق هالل السياحي
شارع جمال عبد الناصر
بجوار مديرية األمن
ت01212555578 /
المدير المسئول /احمد رمضان
عدد
 1سفرجي  -مؤهل سياحة وفنادق
 خبرة سنة 4عامل خدمات
الراتب :حسب المقابلة
فندق الرواد
شارع جمال عبد الناصر  -الخارجة
ت01003366747 /
المدير المسئول /معوض حسن دياب
عدد
 1محاسب – بكالوريوس تجارة
الراتب 1200 :جنيه
 3مضيف مطاعم – مؤهل عالي
 فوق المتوسط –  1000جنيه 3مشرف غرف – مؤهل متوسط
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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